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NETOP NU 
Maj/juni - 2014/2015 

 
Kære medlemmer  
 
Endnu et skoleår i et hæsblæsende tempo nærmer sig sin afslutning. Mon ikke vi alle sammen ser 
frem til at få mulighed for at stemple ud i en periode?  
 
Som jeg sidder her og skal finde ud af, hvad som er nyt under solen, kan jeg konstatere, at det ikke 
er så lidt endda. Så det er blevet lidt langt.  
 

Lov 409 & OK15 
 
Det er som om, føljetonen blot fortsætter med den ene elendighed efter den anden. Uanset 
holdning til OK15 må vi i hvert fald tage til efterretning, at arbejdstidsbilagets pkt. 3 om tidsfast-
sættelse nu ikke længere er noget, som KL vil stå ved. For mange var netop det punkt udslagsgi-
vende for deres stillingtagen.  
 
Jeanette har bidraget med et indlæg på folkeskolen.dk, som på en god måde sætter ord på fru-
strationerne:  
http://www.folkeskolen.dk/564852/et-alvorligt-aftaleproblem 
 
Selv har jeg bidraget med følgende til debatten:  
 
http://www.folkeskolen.dk/564055/lad-os-opsige-overenskomsten 
 

http://www.folkeskolen.dk/565075/utrovaerdigheden-klaeber-til-kl 
 
DLF har påbegyndt forberedelsen af en sag, som man kan håbe, at vi vinder, men man kan des-
værre have sin tvivl: 
http://www.folkeskolen.dk/565001/dlf-forbereder-sag-mod-kl 
 
Ikke mindst nu, hvor det er blevet afgjort, at DLF har tabt den såkaldte ”lejrskolesag”: 
http://www.folkeskolen.dk/566080/dlf-tabte-lejrskolesag-mod-kl 
 

 

Lokalaftalen 
  
Løn 
Resultatet af OK15 gjorde, at vi måtte åbne vores lønaftale og genforhandle undervisningstillæg-
get, da vi lokalt har aftalt en lidt særlig model. I den forbindelse blev kommunen enig med sig 
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selv om, at vi fra næste skoleår går tilbage til at holde almindelige 10-pauser med kollektivt til-
syn. Det er en stor arbejdsmiljøgevinst, da den sammenhængende formiddag har presset ar-
bejdsmiljøet voldsomt, men det koster i runde tal 3.000 kr. årligt for hver enkelt lærer, da pause-
tid ikke udløser undervisningstillæg. Beløbets præcise størrelse afhænger af flere forhold, fx be-
skæftigelsesgrad og antallet af undervisningstimer. 
 
Vi har hele tiden haft en bekymring for, at skoledagene blev planlagt, som det har været tilfæl-
det i år, så vi er sådan set glade for kommunens beslutning. Men det er naturligvis altid kedeligt 
at imødese en løntilbagegang, uanset hvor lille den måtte være.  
 
Arbejdstid 
Vores lokalaftale er 2-årig, så vi har ikke som sådan været i forhandlinger om arbejdstid. Ikke 
desto mindre evaluerer og tilretter vi løbende i forhandlingsudvalget. I øvrigt i almindelighed i 
god, fælles forståelse. Vi forventer, at det kommende skoleår planlægges bedre i henhold til af-
talen, så vi ikke skal bøvle med alle de fejl, som prægede billedet på flere skoler her i år 1.  
 
Vi har allerede lagt et forhandlingsforløb i kalenderen, som starter til oktober, og det er vores 
fælles ambition, at vi skal være på plads inden jul. Det afhænger imidlertid af politikerne, og det 
er vigtigt at slå helt fast, at der ikke er givet noget som helst på forhånd. Det er vores klare opfat-
telse, at kommunen har været enormt glad for aftalen, men det er omvendt heller ikke nogen 
hemmelighed, at der er blevet ansat et hav af nye ledere, som ikke nødvendigvis ser ligesådan 
på det. Det er med andre ord vigtigt, at vi hele tiden er i tæt dialog med dem og tydeligt marke-
rer, at vi ikke ser nogen fremtid for skolevæsenet på Lov 409.   
 

 

Skolestrukturen  
 
Skolevæsenet er pt. i gang med en historisk omkalfatring. Gruppeordninger flyttes rundt, skoler 
sammenlægges, nye skoler opstår på flere matrikler, pædagogiske ledere ansættes i anseeligt 
antal og kommunens center for ejendomme har mere end travlt med at få de bygningsmæssige 
forhold på plads til efter sommerferien. Havde det ”blot” været det eneste, skolerne tumler 
med, havde det såmænd været udfordrende nok, men det kommer jo oveni og sammen med en 
masse andre forandringer. Jeg tror godt, jeg kan sige, at administrationen og skolelederne aldrig 
tidligere har været så pressede som henover denne vinter og forår.  
 
Det bliver endog meget spændende at følge og være en del af skolevæsenet næste skoleår, så vi 
kommer ikke til at kede os.  
 

 

Møder i faglig klub  
 
Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge en rundtur, som vil føre os ud forbi faglig klub på alle 
skoler til efteråret. Vi håber at se mange af jer til den tid, og vi glæder os allerede.   
 

 
 
 



 

3 
 

GF15 – opfølgning   
 
Afgangsprøver og censur  
Det er med stor beklagelse vi må meddele, at det ikke er lykkedes at få kommunen overbevist 
om, at en aftale for afgangsprøver og censur er nødvendig. Kommunen medgiver ubetinget, at 
det ikke har været håndteret særlig godt i år, men der er en stor tro på, at det bliver bedre, når 
der fra næste skoleår er en pædagogik leder for udskolingen.  
 
Undervejs har kommunen bestemt ændret syn på, hvor stor en arbejdsbelastning det er at føre 
til prøve, og vi vil gøre alt for at fastholde presset med henblik på at komme igennem med no-
get, når vi starter aftaleforhandlinger til efteråret.  
 
Indtil da må vi desværre konstatere, at det har været grebet utrolig forskelligt an på skolerne. På 
nogle skoler har man fundet fornuftige løsninger, som man har været enige om, på andre skoler 
har det været et hundeslagsmål af en anden verden, som har været tillidsnedbrydende. Man kan 
spørge sig selv, hvad kommunen vinder ved at holde så stædigt fast, for økonomisk ser det til 
bestemt heller ikke ud til at have kunnet betale sig?  
 
Konklusionen er således, at vi går endnu et skoleår i møde uden en prøveaftale – så må vi som 
minimum håbe, at skolelederne har lært en masse af dette skoleår.  
 
Den understøttende undervisning  
Vi er fortsat af den holdning, at undervisning, uanset hvad det i øvrigt kaldes, er lærerarbejde. 
Det er dog ikke i første omgang lykkedes at få kommunen med på, at det skal være sådan, men 
de rykker sig. Det har blandt andet medført, at skolerne nu ikke længere er bundet af en særlig 
lærer/pædagog-fordelingsnøgle ift. den understøttende undervisning, men de er fortsat forplig-
tede på at købe pædagogtimer på samme niveau.  
 
Det er ikke kun i Ballerup, at vi oplever, at den understøttende undervisning fungerer skidt, så i 
øjeblikket nærer vi håb om, at man også politisk på sigt når til den erkendelse, at man skal være 
uddannet lærer for at undervise i den danske folkeskole. Der er imidlertid tale om det lange seje 
træk. 
 

 

Forflyttelser  
 
Som en udløber af den nye skolestruktur vil det fremover være sådan, at man ikke anser det som 
en forflyttelse, hvis man overflyttes fra den ene matrikel til den anden. Det kan ikke være ander-
ledes, men det skaber et behov for, at man i de lokale MED-udvalg laver retningslinjer for, hvor-
dan det gribes an. Herunder hvordan vilkårene er for eventuelt at skulle undervise på begge ma-
trikler. 
 
Vi kan i øvrigt fortælle, at den procedure for afskedigelser og forflyttelser, som vi har aftalt med 
kommunen, fungerer, og kommunen har de seneste år formået at håndtere tingene på en rigtig 
fin måde.  
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Strategi for læring, udvikling og trivsel   
 
Udarbejdelsen af den nye inklusionsstrategi har været en sand farce, som nu er endt med, at vi 
på det nærmeste kommer til at starte helt forfra. Senest er der sket dét, at samarbejdet med 
lederen af C-BUR (PPR), Ole V. Rasmussen, er ophørt. 
 
Den samlede håndtering er ganske ulykkelig, fordi netop dette område har så enormt stor brug 
for en konkret, målrettet indsats. Vi presser fortsat massivt på, og kommunen ved godt, at der er 
brug for øjeblikkelig handling.  
 

 

Planlægningen af det kommende skoleår  
 
Fag- og opgavefordelingen samt skemalægningen er efterhånden inde i sin afsluttende fase. Vi 
følger det tæt herfra og er blandt andet spændte på at se, hvor store forskelle der bliver på an-
tallet af undervisningstimer, da ny skolestruktur og nye ressourcetildelingsmodeller ser ud til at 
betyde, at nogle skoler får henholdsvis bedre og dårligere økonomiske forudsætninger for at 
holde lærernes undervisningsforpligtelse på et rimeligt niveau. 
 
På de fleste skoler skal der ansættes nye lærere, og mange ansøgere lægger bestemt ikke skjul 
på, at deres stærkeste motivation, for at søge til Ballerup, er vores lokaleaftale. Det må vi håbe, 
at lederne skriver sig bag øret, når vi til efteråret skal til at forhandle om, hvor vidt der også 
fremover skal være en lokalaftale i Ballerup.  
 

 
 
Til Styrelsens sommerafslutning fremlagde jeg et forslag til Ballerup Lærerforenings ferielov, som 
skal gælde for foreningens tillidsrepræsentanter. Men ret skal være ret; det bør egentlig bredes ud 
og gælde for alle foreningens medlemmer:  
 
§ 1. Enhver TR  Ethvert medlem har ret til at være sig selv i mindst 4 uger uden at blive forstyrret 

af elever, forældre, kolleger, eller ledelse – hverken den formelle eller politiske. I den periode har 

enhver TR ethvert medlem i øvrigt ret til følgende: 

 

Stk. 1: At ligge på en græsplæne eller en mark og tygge på et langt græsstrå, eventuelt med et 

barn eller barnebarn i hånden, og kigge op i en blå himmel med hvide skyer, der drøner forbi og 

hele tiden forandrer sig og indtager nye former, figurer eller skikkelser.  

 

Stk. 2: At glemme absolut ALT om TR-nyt, dlf.org, kreds 21, Skolekom og Personaleintra. 

 

Stk. 3: At stege pølser sortbrankede over bål med masser af røg og ild. 

 

Stk. 4: At tage forkortelsen ”OK” for pålydende og ikke med det samme føle sig kaldet til at citere 

aftaletekst eller gå om bord i en mere eller mindre hidsig politisk debat.  
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Stk. 5: At se sin familie - og det tilmed på en nærværende måde. 

 

Stk. 6: At glemme, hvad ord som lokalaftale, arbejdstid, undervisningsmaksimum, tilstedeværel-

sestid, 42. uge og professionelt råderum betyder. 

 

Stk. 7: At leve i nuet, glemme dagenes navne og for en periode lade det vigtigste i livet få plads. 

 

I forventning om, at den lov kan hastebehandles og vedtages, er der blot tilbage at håbe på bedre 
vejr og ønske jer alle sammen en rigtig dejlig sommerferie, når den kommer lige om lidt.  
 
Pas på jer selv og hinanden! 
 
 
Morten Refskov  
Ham dér formanden  


